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 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من النبي بعده

 أما بعد

 «.إن اهلل يزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن» فمن اآلثار املشتهرة عىل األلسنة : 

 :وإليك خترجيه، وألفاظه، وبيان معناه

ـ ومل أجده مسندًا ـ ، وروي عـن عرـر، وعـ، ن، وعرـر بـن  روي عن النبي 

  .احلك ء أهل العلم والتجربة، و كر بأنه من قولالبرصي، وذ  عبدالعزيز، واحلسن 

 بيان ذلك:

  :ـــ  ولم أجده مسندًاــ  النبي  روي عن ـ 1
 

وروي عنـه قـال:   135  ص) «والـدنن الـدنيا أدب »يف  هــ 054) ت  املاوردي  قال ذلك 

 :بالقرآن نزع مما أكثر بالسلطان ليزع اهلل إن »  أنه قال» . 

 ، منهم:ويف احلديثدد من العلامء: وقال ع

ـهه  قـال:    185)ص « إصالح املنطـ » هـ  يف 400ابن السكيت ) ت  عه َز عتهـهه أز َز ونقـال: وز

ًعا، إذا كففته، وقال األصمعي: وجاء يف احلدنث:  َْ ع القـرآن» وز ـزز ع السلطان أكثـر ممـن نز زز ،  «من نز

فة . فز ٍة، أي من كز عز َز  ونقال: ال بد للناس من وز
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 كففتهـا، «الناقـة وَعت » وقال: )  302 ص) «الكاتب أدب »هـ  يف 472وابن قتيبة ) ت 

 للنـاس بـد وال اجليش، يف الواَع ومنه ،«القرآن نزع ممن أكثر السلطان نزع من» : احلدنث يف وجاء

 . نكفهم سلطان من: أي «وَعة » من

 مـن أراد ليـه بقولـه: )  ،وعلـ  ع 1995/ 2) «الغرنبني» هـ  يف 041و مثله اهلروي ) ت 

 . تعاىل اهلل خوف نكفه القرآن نزع ممن أكثر السلطان خمافة العظائم ارتكاب عن نكف

 ليــزع تعــاىل اهلل ولفظــه: ) إن  21 ص)« امللــو  رساج» يف  هـــ  544لطرطــو) ) ت وا

 .ندفع  . قال معناه:بالقرآن نزع ماالً  بالسلطان

/ 11) «الكلـوم مـن العرب كالم ودواء العلوم شمس»هـ  يف 573ونشوان احلمريي ) ت 

ى بن عثامن التنوخي احلنبيل )، وا 7151   495/ 4) «املقنـع رشح يف املمتـع»يف  هـ  295 تملهنزجَّ

   كالمها بمثل لفظ الطرطو).
 ليــزع اهلل إن» : احلــدنث ويفقــال: )   111/ 5) «هتفســري» هـــ  يف 770وابــن كثــري ) ت 

 نمتنـع ال مـا واآلثـام، الفـواحش ارتكـاب عن بالسلطان ليمنع: أي «.قرآنبال نزع ال ما بالسلطان

 . الواقع هو وهذا الشدند، والتهدند األكيد، الوعيد من فيه وما بالقرآن، الناس من كثري

 حيتمل أنه نرند باحلدنث املوقوف ال املرفوع. قلت:

/ 1) «امللـك طبـائع يف السلك بدائع »هـ  يف 892وابن األَرق األصبحي األندليس ) ت  

ْرآِن بتكـرار وعظـه  )  :قال   147 ـاال نـْدفع بِـاْلقه ة إِنَّـه نـْدفع بتيونفـه وددنـده مز ابِعز ة الرَّ ْكمز
احْلِ

اال بالسلطان إِن اهلل ليزع »: وتردنده يِف احلزِدنث ْرآنِ  نززع مز  «بِاْلقه

الز  قز ْعنزاهه  الطرطو) وز لِكز ملا يِف الطباع الليدفع  مز ذز برشنة مـن اْلعـدوان واالستعصـاء قلت وز

الز اْبن املْهبزار  من ثمَّ قز ة وز ن الطَّاعز  :عز
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وا اْعتزصـــــمه بـــــل اهلل فز ـــــة حز عز  إِن اجْلزامز

 

 

 

 

 

 بعروتـــــــه الـــــــوثقى ملـــــــن دانـــــــا *

ــــة  ــــلطان مْظلمز ــــْدفع اهلل بالس ــــم ن  ك

 

ــــــايِف  * ــــــهه ودنيان ــــــة ِمنْ ْنز ــــــا رز   دنننز

ــــبل  ــــا س ــــ من لن ــــة ن ت زلِيفز ِْ ــــْوالز ا  لز

 

ــــــانز أ ــــــ * كز ــــــاوز ــــــا ألقوان  عفنا هنب

 
 

 أكثـر السـلطان نزع من» : احلدنث ويف ، ولفظه:   318/ 44) «العروس تاج»والزبيدي يف 

 .القرآن خمافة تكفه ممن أكثر السلطان خمافة اجلرائم ارتكاب عن نكف من :أي «.القرآن نزع ممن

 

 : عمر بن الخطاب روي عن  ــ2 
 

 أخربنـا: قـال الربقاين، بكر أبو أخربنا :(271/ 5   «بغداد تاريخ» قال اخلطيب البغدادي يف 

: قـال الكـرنم، عبـد بـن حممـد بن احلارث بن أند حدثنا: قال حامد، أبو اهلمذاين احلسني بن أند

 ابـن عـن نـافع، عـن عمر، بن اهلل عبيد حدثنا: قال عدي، بن اهليثم حدثنا: قال حممد، جدي حدثنا

 .«بالقرآن يزع مما أعظم بالسلطان اهلل يزع ملا»  :نقول اِطاب، بن عمر سمعت: قال عمر،

 .كذاب،  أبو عبد الرنن املنبجي ثم الكويف اهليثم بن عدي الطائي
(1)

 

 ، 117ص « ) عمدة الكتاب» هـ  يف 338أبو جعفر النحاس ) ت  : ونسبه لعرر

 ولفظه:

 .«القرآن نزع مما أكثر السلطان نزع ملا » 

 نـزع» :بلفـظ  21  ص)   «السلطانية اآلداب يف الفيري » هـ  يف749وابن الطقطقي ) ت 

 خيـافون ممـا أشـد   العقوبة عواجل من خيافون الناس ألن: قالوا. «بالقرآن نزع مما أكثر بالسلطان اهلل

 .آجلها من

                                                                        

   . 321/ 8« ) لسان امليزان»      1)
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 : عثمان بن عفان روي عن  ــ3
/ 4) ، و ـ  ط. شـلتوت ـ  (899/ 3   «املدينـة تـاريخ »هــ( يف 161أخرجه: ابن شبة   ت 

 نـاد، حدثنا: قال إسامعيل، بن موسى حدثناـ قال:  ط. دا رالكتب العلميةـ   1740  رقم ) 115

 نـزعهم ممـا أشـد النـاس السـلطان نـزع ملـا : »قـال  عثامن أن: سعيد بن حييى حدثنا: قال

 .«القرآن

رقـم   83/  0)البن األثري « وأخرجه رَنن من طرن  حييى بن سعيد. كام يف جامع األصول

 (4471.  
 

 ــ ناد هو ابن سلمة، وحييى هو ابن سعيد األنصاري.

منقطع، حييى ن نـدر  عـثامن، وقـال ابـن املـدنني: ال أعلمـه  رجاله ثقات، وهو وهذا إسناد

  358/ 31« ) دذنب الكامل» سمع من صحايب غري أنس. انظر: 
 

 وله طريق آخر:

 حـدثنا :قـال ،شـاكر بـن براهيمإ أخربناقال:  (229/ 2  «الترهيد »أخرجه: ابن عبدالرب يف 

 أبـو حـدثنا :قال ،بمرص اإلمام األصبغ أيب بن أند بن حممد حدثنا :قال ،القايض إسحاق بن حممد

 حـدثنا :قـال ،القاسـم ابـن حـدثنا :قـال ،الغمر أيب بن َند أبو حدثنا :قال ،الفرج بن روح الزنباع

 .الناس من :أي . «القرآن يزع مما ،رأك اإلمام يزع ما»  :نقول كان عفان بن عثامن أنَّ  مالك

 .نكف :قال ؟ نزع ما :ملالك قلت :قال 

 إسـامعيل أخربنـا قال عفان حدثنا :قال ،له «املعرفة»  كتاب يف احللواين عيل بن احلسن وذكر 

 ــ الناس نصنع ما رأى فلام قضائه جملس يف وهوــ  احلسن سمعت قال عون ابن عن علية ابن نعني

 .وَعة إال الناس هؤالء نصلح ما واهلل : قال
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 نمنعوهنم...إلخ أي نزعوهنم إسامعيل قال 

 

وم،ل هذه األخبار حيترل فيها م،ل هـذه العلـل، فت قبـل، لعـدم وهذا منقطع ـ أنضًا ـ ،  قلت:

 تعلقها بحكم رشعي،  خاصة مع صحة معناه، وتتابع العل ء عىل نسبة هذه املقولة لع، ن 
 

 : ه إىل ع، نب  س  ن  

،  30 ص) «واإلجيـاَ اإلعجـاَ »، والثعالبي يف عدد من كتبه:  00/ 4) «الدر نثر»اآليب يف 

 . 47 ص) «والظرائف اللطائف »، و  49 ص) «واملحارضة التمثيل »ويف 

 .«بالقرآن وَع مما أكرب بالسلطان اهلل وَع ما» ولفظه:   199/ 0)« تفسريه» واملاوردي يف  

/ 4« )جممـع األمثـال»هــ  يف 518وامليداين ) ت  ، 75/ 1 ) «اباآلد َهر» واحلرصي يف 

/ 0) هـ 089) ت  « هفسريت» ، والسمعاين يف  185/ 5)  « ربيع األبرار »، والزخمرشي يف   053

،  027/ 1) «األبواب عىل وإعرابه املوط  غرنب يف االقتضاب »هـ  يف 245، واليفرين ) ت   80

/ 4)   «الطـرق احلكميـة» وعنـه ابـن القـيم يف ،   012/ 11) «اوىالفتـ جممـوع» وابن تيمية يف 

ــونري يف  283 ــةهن »، والن ــري يف  2/ 3)« األرب ان ــن كث ــةا »، واب ــة لبدان ،  341/ 4 ) «والنهان

 وغريهم كثري.

  24 ص) «بحـدنث ليس ما بيان يف احلثيث اجلد» هـ  يف 1103ذكره الغزي العامري ) ت 

  .موقوف عمر عن ونحوه ،موقوفاً  عثامن نع جاء  وقال: ) 57رقم ) 

      هو األك،ر يف كتب الرتاث.  ونِسب ت ه إىل ع، ن بن عفان  
 

 

 أزن بلغنـي: مالـك قـال)  :(58/ 27  «والتحصـيل  البيـان »هـ( يف 515قال ابن رشد   ت 

 .منكفه نزعهم: قال القرآن، نزعهم مما أكثر الناس اإِلمام نزع ما: قال عفان بن عثامن
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 خمافـة النـاس حمـارم عـن النـاس مـن ننتهـون الـذنن أن هـذا يف املعنـى: رشد بن حممد قال

 بـني اختالف وال والدنيا، الدنن صالح اإِلمام ففي اهلل، ألمر عنها ننتهون الذنن من أكثر السلطان،

 .اإِلمام طاعة ولزوم اإِلمامة وجوب يف األمة

 بـن عـثامن الصـالح العبـد قال :مالك وقال)  : (484/ 29  وقال ابن رشد يف موضع آخر 

 .باحلدود عنه الناس نكف ما نعني القرآن، نزع مما أكثر اإلمام نزع ما: عفان

 الناس من ننتهون الذنن أن فيه واملعنى صحيح، عثامن لقول مالك تفسري: رشد بن حممد قال

اهلل عـز وجـل، ففـي اإلمـام  ننتهون عنهـا انتهـاء ألمـرالذنن  من أكثر السلطان خمافة اهلل حمارم عن

 . صالح الدنن والدنيا. وال اختالف بني أحد من العلامء يف وجوب اإلمامة ولزوم طاعة اإلمام

 : )    070/ 3) ـ ط. الكتـب العلميـة ـ  «أحكـام القـرآن»هــ( يف 543قال ابن العريب   ت 

كثر ممـا نـزعهم القـرآن. روى أشهب قال: قال مالك بن أنس: قال عثامن: ما نزع الناس السلطان أ

أي [ 17]النمـل:  {فهـم نوَعـون}قال مالك: نعني نكفهم. قال ابن وهب مثله، وَاد ثم تـال مالـك: 

 نكفون.

، فظنوا أن املعنى فيه أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر ممـا وقد جهل قوم املراد هبذا الكالم

ِلقه، فإن اهلل ما و ع احلدود  تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل باهلل وحكمه وحكمته وو عه

إال مصلحة عامة كافة قائمة بقوام احل ، ال َنادة عليهـا وال نقصـان معهـا، وال نصـلح سـواها، 

ولكن الظلمة خاسوا هبا، وقرصوا عنها، وأتوا ما أتـوا بغـري نيـة منهـا، ون نقصـدوا وجـه اهلل يف 

دل؛ وأخلصوا النية، السـتقامت األمـور، القضاء هبا؛ فلذلك ن نرتدع اِل  هبا. ولو حكموا بالع

وصلح اجلمهور؛ وقد شاهدتم منـا إقامـة العـدل والقضـاء واحلمـد هلل بـاحل ، والكـف للنـاس 

بالقسط، وانترشت األمنة، وعظمت املنعة، واتصـلت يف البيضـة اهلدنـة، حتـى غلـب قضـاء اهلل 
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 . بفساد احلسدة، واستيالء الظلمة
(1)

 

 ال مـا بالسـلطان اهلل نـزع ولقد: )   448/ 4 ) «القرآن أحكام» ـ يف وقال ابن العريب ـ أيضًا 

 كـون من إذانة أقل واحدا عاما السلطان وجور امللك، لنفي وامللك للسياسة فالرناسة بالقرآن، نزع

 بـان كلـام واِلفاء، امللو  عىل واملصلحة الفائدة هلذه اِليقة اهلل ف نش  واحدة، حلظة فوىض الناس

 رأنـه مقتضـ عـىل وجتري التدبري، به ليستتب غريه؛ بعده ملك ملك هلك وكلام آخر، فهخل خليفة

 اجلمهور....إلخ عادنة به سبحانه اهلل ونكف األمور،

 

 : عمر بن عبدالعزيزروي عن  ــ 4
 

   =79 ص« ) رفع األساطني يف حكم االتصال بالسالطني»ذكر ذلك الشوكاين يف رسالته 

 العـادل اِليفـة اهلل ورحـمقال: )   0272/ 9) «الشوكاين اإلمام تاوىف من الرباين الفتح» 

 .«بالقرآن نزع ال ما بالسلطان ليزع اهلل إن »: قال فإنه العزنز عبد بن عمر

 أن نكون نسبته إىل عمر بن عبدالعزنز ومهًا ـ واهلل أعلم ـ وأخشى  ت:قل
 

 : الحسن البصريروي   ــ 5
 

 «الذخرية يف حماسن أهـل اجلزنـرة »يف  هـ 504 تأبو احلسن عيل بن بسام الشنرتنني )ذكره 

 «.نزع اهلل بالسلطان ما ال نزع بالقرآن »: ول احلسن بن أيب احلسن البرصيق ل: قا   077/ 1)
 

 قيل: وفي األثر ـــ ولم ينسب ألحد ـــ :  ــ 6
 

   . 129 ص) «الكبري السري رشح »هـ  يف 083الرسخيس ) ت  ذكره
 . 28/ 3 ) «كشاف القناع» ، و  311/ 3) «املقنع رشح يف املبدع »وكذا يف 

                                                                        

 . 345/ 2)و   128/ 13 ) «القرطبي تفسري »انظر:     1)
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 سب إلى أهل العلم ، و الحكماء :ُن  ــ 7
 

 وأهـل العلـم، أهـل قـال وقـد)  : (323/ 2  «رسـالله» هـ( ك  يف 155قال اجلاحظ   ت 

 .«بالقرآن نزع مما أكثر بالسلطان اهلل نزع ملا »: والفهم التجربة

 .والرعية السلطان: اآلخر صلح أحدمها صلح إن متباننان، شيئان: نقال كان وقد

 وتصـدق األثـر، حيقـ  حتـى الرعيـة، صـالح يف النعمـة متام اهلل وعىل السلطان، صلح فقد

 . اِرب يف الشهادة

 مـن خـري عـادل، إمـام: احلكامء قالت)  :(8/ 2  «العقد» هـ( يف 319قال ابن عبدربه   ت 

 .  بالقرآن نزع مما أكثر بالسلطان اهلل نزع وملا. تدوم فتنة من خري غشوم، وإمام.  وابل مطر

 مـا »: الكـالم بعض ويف: )   (256/ 6  «اللغة مقاييس» هـ( يف 385قال ابن فارس   ت 

 .  أخوف للسلطان الناس إن :أي ،«القرآن نزع مما أكثر السلطان نزع

 

 : ذكره دون عزو ألحد     ــ 8
    40)ص: « غياث األمم يف التياث الظلم» هـ  يف 078اجلونني ) ت  
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ــــ  َنادة عىل ما سب  من قول ابـن العـريب،  ان معناه، وشـرحه أقوال العلماء في بي

 وغريه ـــ

 أيب بـن املهلـب وقـال)  :(124/ 2  «واألدب اللغة يف الكامل »هـ( يف 195قال املربد   ت 

 مـنهم أهيـب للسـلطان النـاس فـإن املرنـب، عىل واشتدوا للمحسن، فلينوا وليتم إذا: لبنيه صفرة

 .للقرآن

 .بالقرآن نزع ال ما بالسلطان ليزع اهلل إن:   عفان بن عثامن وقال

 الـواو فـذهبت نعد مثل «نزع»  أصله وكان كف، إذا نزع وَع: نقال نكف، أي «نزع» : قوله

 والنـون، اهلمـزة، وهـي البـاب، خيتلـف لـئال الياء املضارع حروف واتبعت وكره ناء بني لوقوعها

 حـروف ألن العـني أجـل من «نزع»  يف انفتحت ولكن ونعد، وتعد، ونعد، أعد نحو والياء والتاء،

 الـواو وقعـت وإن ،«فعل» ما يه الذي الفعل يف فتحن المه أو الفعل عني مو ع يف كن إذا احلل 

 نوجـل، ووجل نوحل، وحل: نحو الفعل، صح األصل يف العني املفتوحة «نفعل» يف فاء فيه هي مما

: تقـول اليـاء، بعـد للـواو كراهيـة هـذا وكل نيجل،و ونيحل وناجل ناحل املفتوحة هذه يف وجيوَ

: ونقـال توفيـ ، وجل عز اهلل من وهو له، وهي ته اليشء ركوب عىل نلته: وأوَعته كففته،: وَعته

 .له وفقك أي شكره، اهلل أوَعك

 النـاس، عليـه كثـر القضـاء ويل فلام الرشط إىل السالطني هؤالء حاجة ما: مرة احلسن وقال

 .  وَعة من  سالطنيلل بد ال: فقال

 وَعتـه أصـل)  :(215/ 5  «القـرآن معـاي »هــ( يف 339جعفـر النحـاس   ت  أبو قال

  .القرآن نزع مما أكثر السلطان نزع ملا ومنه وَعة من للناس بد ال ومنه كففته
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 نزع مما أكثر السلطان نزع ملا ومنه كفه إذا ونزعه نزعه وَعه نقال: )  (157/ 6 وقال أيضًا 

  . وَعة من للناس بد ال ومنه آنالقر

  ص) «اهلمـوم ومبيـد العلوم مفيد »يف الكتاب املنسوب إليه  هـ(393قال اخلوارزمي   ت 

 :السلطان إىل اإلنسان حاجة بيان يف األول الباب : 047

 نوافـل عـىل فيتقـدم رجـل يف نتعـني وقـد ،الـدنن مهـامت مـن واإلمامـة السـلطنة أن اعلم

 وهلل ،بـالقرآن نـزع ممـا أكثـر بالسـلطان اهلل نـزع فام ،بالسلطان الدنن ونظام دنياال فبقاء ،العبادات

 األرض يف وحارسـه املالئكـة السـامء يف فحارسه اِالئ  حيرسان ،السامء ويف األرض يف حارسان

 .... إلخمطعم من له بد ال امل وى بلدي الطبع مدين جبل اآلدمي أن هذا ر  ـوِس  ! امللو 

 منـه النـاس نمتنـع مـا) ومعنـاه:   :  (94/ 4  هــ(498  ت  « فسريهت» يف  قال السرعاي

 . القرآن من خوفا منه الناس نمتنع مما أكثر السلطان من خوفا

، ويف ط. (295/ 5  «واألثـر احلـديث غريـب يف النهايـة» هـ( يف 656قال ابن األثري  ت 

 «وَع»: )    0041/ 9اِراط ) 

 خمافـة العظـائم ارتكاب عن نكف من أي.  «القرآن نزع ممن أكثر السلطان نزع من» فيه  هـ)

 .  تعاىل واهلل القرآن خمافة نكفه ممن أكثر السلطان

 ...إلخ.ومنعه كفه إذا واَع، فهو وَعا نزعه وَعه: نقال

 بعـض يف ولكـن: ) ...  (426/ 22  «الفتـاو  جمروع» قال شيخ اإلسالم ابن تيرية ك  يف 

 ليـزع اهلل إن» :   عفـان بـن عثامن قال كام. العوام  بط الدنيا يف املرشوعة العقوبات فوائد

 مـن نشـاهده بـام ننزجـر فإنـه والفجـار املنـافقني مـن نكون من فإن « بالقرآن نزع ال ما بالسلطان

 .املرشوعة السلطانية العقوبات فوائد بعض فهذا املحرمات انتها  عن وننضبط العقوبات
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   «احلكريـةالطـر   »ابـن القـيم يف  :وعنـه (257/ 19   «الفتاو  جمروع» وقال أيضًا ك  يف 

 اهلل فـإن الرشـعية؛ بالعقوبـات إال نتم ال  املنكر عن والنهي باملعروف األمر  :فصل: )  (693/ 1 

 بالعقوبـة حيصـل وذلـك األمور؛ والة عىل واجبة احلدود وإقامة. بالقرآن نزع ال ما. بالسلطان نزع

 . املحرمات وفعل الواجبات تر  عىل

ــال الطــاطبي   ت  ـــ( يف 785ق ــذار ألن) ... : (183/ 2   «تصــاماالع »ه ــذار اإلع  واإلن

 احلـدود رشعـت ذلـك وألجـل الـدنيوي، بيـالف النفـوس، مـن كثـري له نقوم ال قد األخروي

  إلجابـة ننـتهض ن  إذا فاملبتـدع بـالقرآن،  نزعـه ال ما بالسلطان نزع اهلل إن و الرشع، يف والزواجر

 أحـرى ذلـك ليكـون األمر، ب ويل االنتهاض حاول به،  نعظ الذي واإلنذار اإلعذار بمجرد دعوته

 . باإلجابة

 وهو  عثامن عن املشهور األثر ويف)  :(218/ 2  «يهفتاو »ذكر الطيخ ابن باز ك  يف 

  .بالقرآن نزع ال ما بالسلطان نزع اهلل إن ـ أنضا ـ  اِطاب بن عمر عن مروي

 بن عثامن عن   ثبت وقدعثامن، فقال: )  أنه قد ثبت عن  27/ 5) «نهفتاو»وذكر  ـ أنضًا ـ يف 

 .بالقرآن نزع ال ما بالسلطان نزع اهلل إن: قال أنه الراشد اِليفة  عفان

 .  أنضاً   عمر عن ونروي 

   :(235لقاء رقم   « املفتوح الباب لقاء» سئل الطيخ ابن ع،يرني يف 

عه  اهلل إن» : صحته مدى وما احلدنث هذا معنى ما س:  يززز عه  ال ما السلطانب لز زز  ؟ «بالقرآن نز

 قـوة إال نصـلحه ال مـن الناس من أن: معناه لكن )ء؛ صحته عن اآلن حيرضين الف جاب: 

 ال رشنـر هو من الناس ومن وانتفع، اتعظ القرآن قرأ إذا القرآن، نصلحه من الناس ومن السلطان،

لد، به؟ نهصنع ماذا َنا إذا الزاين أن هلذا وندل السلطان، إال نصلحه  عليـه نقـرأ بـه، ن يت: نقول ال جيه
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ه نردعه هذا ألن نجلده؛ ذلك، أشبه وما الزنا، من ونحذره القرآن،  فـاملعنى إليـه، العودة عن وأمثالز

عه  تعاىل اهلل أن صحيح، زز عه  ال ما بالسلطان نز زز  انتهى. . اآلن حيرضين ال احلدنث لفظ لكن بالقرآن؛ نز

 
 ـعف إسـناده مـن أمـا ، و ن بن عفان عن عثام ـ إن شاء اهلل ـ  أنه صحَّ  الخالصـ:: 

قبزل؛حتمليه فجهة االنقطاع  لعـدم تعلقـه بحكـم من طرنقني عن اثنـني مـن األئمـة، و هملجيئ ، ونه

  واحِلكـم ملـواعظ، ومثل هـذه اومعناه صحيحوا  هذا القول له، نسبكثرة العلامء الذنن لرشعي، و

كـذا كام يف األحادنث النبونـة، و النقدنة ال تتطلب تطبي  القواعد احلدنثية عن الصحابة والسلف

آثار الصحابة املتعل  هبا حكم رشعي
(1)

   .أعلم ـ  ـ واهلل 
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